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प्रहरी अधिकारीहरूमा मेथाम्फेटामाइन जोखिम
तथा प ुरानो रोग :

सौनामा-आधारित विषहरण
चिकित्साद्वारा उल्लेखनीय स ुधार

सार

कार्यकारी सारांश

ँ बारम्बार सम्पर्कमा आउने
पृष्ठभूमि: मेडिकल विद्याले मेटाम्फेटामाइन र सम्बन्धित रसायनिक यौगिकहरूसग
कानून प्रवर्तन कर्मचारीहरूको स्वास्थ्यलाई परे का खतराहरू बारे रिपोर्ट गर्दछ । अधिकांश असरहरू
ँ सम्बन्धित मेटाम्फेटामाइन
अल्पाकालिक देखिन्छन्, तर केहूी यूटा प्रहरी अधिकारीहरूमा रोजगारसग

सम्पर्क हरूले दीरक
्घ ालीन लक्षणहरू देखिएका थिए भने केही अपाङ्ग समेत हुन प ुगेका थिए । यो
प्रतिवेदन दीरक
्घ ालीन लक्षणहरू घटाउन र जीवनको ग ुणस्तर स ुधार गर्न तयार गरिएको सौना विषहरण
प्रोटोकलद्वारा उपचार गरिएका लक्षण बोके का कर्मचारीहरूको अनियन्त्रित पूर्वप्रभावी मेडिकल चार्ट
मूल्याङ्कन हो । विधिहरू: यूटा मेथ कोप्स प्रोजेक्टमा प्रवेश लगातार प्रवेश गरिरहेका उनसत्तरी जना
अधिकारीहरूको उपचार कार्यक्रम अघि र पछि मूल्याङ्कन गरिएको थियो ज ुन कार्यक्रममा क्रमिक व्यायाम,
वृहत पौष्टिक सहयोग र शारीरिक सौउना चिकित्सा समावेश गरिएका थिए । मूल्याङ्कनहरूमा अन ुसन्धान
तथा विकास निगम (RAND) का पूर्व- तथा पश्च-उपचार स्कोरहरू, RAND जनसंख्या मान्यताहरूको
त ुलनामा 36-विषयको छोटो फाराम स्वास्थ्य सर्वेक्षण (SF-36), पूर्व- तथा पश्च-उपचार लक्षण स्कोर
प्रबलताहरू, न्यूरोटोक्सिसीटी स्कोरहरू, लघू-मानिसिक स्थिति जाँच, उपस्थिति लक्षण आवृत्तिहरू तथा
उपचार कार्यक्रम स ुरक्षाको संरचित मूल्याङ्कन समावेश गरिएको थियो । परिणामहरू: तथ्याङ्कीय रूपमा
उल्लेख्य स्वास्थ्य स ुधारहरू SF-36 मूल्याङ्कनहरू, लक्षण स्कोरहरू र न्यूरोटोक्सिसीटी स्कोरहरू देखिएका
ँ सहन गरिएको थियो । निष्कर्षहरू:
थिए । विषहरण प्रोटोकल, 92.8% पूर्णता दर सहित राम्रोसग
यो अन ुसन्धाले कडाइका साथ के कु राको जानकारी दिन्छ भने सौना र पौष्टिक चिकित्साको प्रयोगले
ँ सम्बन्धित रसायनिक सम्पर्क हरू पछि
मेथाम्फेटामाइन-सम्बन्धी कानून प्रवर्तनका क्रियाकलापहरूसग
देखिने दीरक
्घ ालीन लक्षणहरूलाई घटाउन सक्छ । यो रिपोर्ट अन्य जटिल रसायनिक सम्पर्क हरू पश्चात
ँ पनि सम्न्धित छ । यो समूहमा सकारात्मक
देखिने प्रत्यक्ष बिरामीका प्रभावहरू समाधान गर्ने कु रासग
नैदानिक परिणामहरूलाई विचार गर्दा, यो सौनामा-आधारित उपचार रहन-सहन नियमको व्यापक
अन ुसन्धान यसको एउटा आधार देखिएको छ ।

परिचय
मेथाम्फेटामाइनको लत लागेमा मानिहरूमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्याहरू उत्पन्न हुने गरछ
्द न्, तर निषेधित
मेथाम्फेटामाइन लाग ुपदार्थसँग सम्बन्धित उल्लेखनीय लक्षणहरूको अन ुभव गर्ने थुप्रै कानून प्रवर्तन कर्मचारीहरूले
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यसलाई कमै मात्र ब ुझ्ने गरछ
्द न्, प्रयोगशाला अन ुसन्धानहरू (CDC, 2005) । लक्षणहरू अस्थायी हुनसक्ने
् ।
भए तापनि, थुप्रै व्यक्तिहरूमा लगातार लक्षणहरू रहिरहे जसले गर्दा तिनीहरूले मेडिकल सहायता खोज्नुपरयो
ँ सम्पर्कमा आउन ुपर्ने अन्य गतिविधहरूको त ुलनामा सक्रिय प्रयोगशालामा
प्रत्यक्ष रूपमा कमै मात्र रसायनसग
काम गर्दा 7- देखि 15-ग ुणा बढी बिरामी हुन े जोखिम रहेको हुन्छ । मार्शल (2000) का अन ुसार,
सन् 1993, “थुप्रै निषेधित लाग ुपदार्थ प्रयोगशाला अन ुसन्धानहरू बढ्ने क्रम जारी रहेको छ, जसले गर्दा
प्रति व्यक्ति मेथाम्फेटामाइन प्रयोगशालाहरूको हिसाबले यूटा नम्बर एक राज्य बनेको छ ।”
सन् 2007 मा, यूटा इटर्नी जनरलले सेप्टेम्बर 11, 2001 वर्ल्ड ट्रे ट सेन्टर आक्रमण तथा विध्वंसको
ँ सम्पर्कमा आएका दीर ्घकालीन बिरामी उद्धार तथा प ुनः प्राप्ति कामदारहरूको उपचार गर्नका
बेलमा सोसग
लागि म्यान्हटनमा सञ्चालित सौनामा-आधारित विषहरण रहन-सहन नियमको अन ुसन्धा गरे को थियो ।
ँ -सम्बन्धित सम्पर्क हरू पछि बिरामी परे का एकजना वरिष्ठ अधिकारी र
यूटामा मेथाम्फेटामाइन ल्याबसग
एकजना व्यावसायिक फायरफाइटरमा यो उपचार पाएपछि पर्याप्त स्वास्थ्य स ुधार आएको थियो ।
गैर-नाफाम ुखी अमेरिकी विषहरण फाउण्डेसन (ADF) ले यूटा मेथ कोप्स परियोजना (UMCP) स्थापित तथा
ँ सम्पर्कमा
प्रयोगमा ल्याएको छ, जसले कर्तव्यपालनको समयमा मेथाम्फेटामाइन र सम्बन्धित रसायनहरूसग
ँ सग
ँ ै (तथा पछि) देखिने लक्षणहरू समाधान गर्न हुब्बार्ड विषहरण प्रोटोकलको प्रयोग गरी यूटा
आएपछि सग
प्रहरी अधिकारीहरूको स्वास्थ्य र जीवनको ग ुणस्तर अन ुगमन गर्दछ ।

विधि:

अध्यन समूह, समावेशन,
र रोक मापदण्ड
यो अक्टुबर 2007 र ज ुलाइ 2010 को बीचमा UMCP मा क्रमिक रूपमा प्रवेश गरे का पहिला 69
जना प्रहरी अधिकाहरूका बारे मा गरिएको पूर्वप्रभावी मेडिकल चार्ट मूल्याङ्कन हो । अधिकारीहरूलाई
परियोजना कर्मचारीहरूद्वारा, प्रहरी सम ुदाय भित्र बोलीको भरमा र तिनीहरूका प्रहरी प्रम ुखहरू वा काउन्टी
ँ प्रयसाहरूको माध्यमबाट भर्ना गरिएको थियो ।
शासनअधिकारीहरूद्वारा पहुच
रोक मापदण्ड: गर्भावस्था, ज्ञात सक्रिय क्यान्सर, ह्वीलचेयर-बाउण्ड, मनोविकृ तिको इतिहास, विस्तृत मनोविकार
उपचार, वा आत्महत्याका प्रयासहरू रोक मापदण्ड थिए ।
समावेशन मापदण्ड: (1) यूटा बित्र कानून प्रवर्तन कार्य, (2) कानून प्रवर्तनका गतिविधिहरू मार्फ त सम्पर्कमा
आउन प ुगेका मेथाम्फेटामाइनर सम्बन्धित रसायनहरू, र (3) स्थायी मेडिकल लक्षणहरू वा दीर ्घकालीन रोगी
स्वास्थ्यको आगामी विकास समावेशन मापदण्ड थिए । अधिकारीहरूले समग्र रूपमा पत्ता लागेका कु राहरूको
रिपोर्ट, उपचार र परिणाम अन ुगमनका लागि लिखित सूचित सहमति दिएका थिए ।
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मेडिकल निर्देशकले सहभागीहरूलाई तिनीहरूको विस्तृत इतिहास तथा शारीरिक परीक्षण, EKG, र रगत
विश्लेषण (मेटाबोलिक र कलेजो प्यानलहरू, हेपाटाइटिस बी, सी र एच ्आइभी परीक्षण, प ुर्ण रगत गणना,
र थाइरोइड प्यानल) अन ुसार सहभागी गराइएको थियो । यसबाहेक प्रत्यक्ष सोधपूछले समस्याहरू पत्ता
लाग्दा, टेस्टोस्टेरोन स्तरहरू लगायत, थप परीक्षणहरू गरिएका थिए, जसले मूल्याङ्कनलाई आधार दिएको
थियो । कमजोर बनाउने खालका लक्षणहरू भएका अधिकारीहरूले केही प्राथमिकता पाएका थिए; कसैलाई
पनि मेथ-सम्बन्धी सम्पर्क हरूको संख्या, उमेर, लिङ्ग, वा प्रहरी दर्जाका आधारमा पक्षतापूर्ण उपचार प्रदान
गरिएको थिएन ।
बिरामी हुनहे रूमा ग ुप्तचर, नार्कोटिक्स, र विशेष हातहतियार तथा रणनीतिहरू (SWAT) का अधिकारीहरू
थिए जो थुप्रै यूटा शहरी तथा काउन्टी क्षेत्राधिकारहरू, यूटा हाइवे प्याट्रोल (UHP), अध्यागमन तथा भन्सार
प्रवर्तन (ICE), DEA आबद्ध अधिकारीहरू, र रसायनिक प्रयोगशाला विश्लेषणहरू गर्दा सम्पर्कमा आएका
अधिकारीहरू थिए ।
हस्तक्षेप: स्ट्याण्डर्ड हुब्बार्ड सौना विषहरण प्रोटोकल । (हुब्बार्ड 1990)

परिणाम मूल्याङ्कनहरू
लक्षणमा आएका परिवर्तनहरू र जीवनको ग ुणस्तर आधाररे खा इतिहास र शारीरिक परीक्षण, फलो-अप
अन्तर्वार्ताहरू, र प ुर्व- तथा पश्च-उपचार मूल्याङ्कनहरूको प्रयोग गरी मूल्याङ्कन गरिएको थियो:
1. RAND 36-विषयको छोटो फारम स्वास्थ्य सर्वेक्षण (SF-36) ले उपचार अघिको 4-हप्ते स्वास्थ्यसम्बन्धी जीवनको ग ुणस्तरको मूल्याङ्कन गरेको थियो । RAND SF-36 को स्कोरिङ संयन्त्र मेडिकल
आउटकम्स ट्रस्टद्वारा इजाजत-पत्र प्रदान गरिएको भन्दा फरक हुन्छ र यसले कार्यात्मक क्षमता र
शारिरिक तथा मानसिक तन्दुरूस्तीको 9-स्के लको प्रोफाइल निर्माण गर्दछ । SF-36 स्कोरहरू
ँ पनि त ुलना गरिएका थिए ।
उपचार पूर्व- र पश्चात ् र RAND US वयस्क जनसंख्या मान्यताहरूसग
2. हुब्बार्ड आहार-नियम प्रयोग गरी नैदानिक व्यवस्थाहरू गर्नका लागि फाउण्डेसन फर एड्भान्समेन्ट
इन साइन्स एण्ड एज ुकेशननद्वारा अघिल्ला 4 हप्ताका लक्षणहरू, बिरामी हुदँ ाका दिनहरू, र
स ुताइका शैलीहरूको 50-विषयको पूर्व- तथा पश्च- उपचार सर्वेक्षणको विकास गरिएको थियो ।
3.	सिङ्गर (2006) का मापदण्डहरूमा आधारित 13-विषयको पूर्व तथा पश्च उपचार न्यूरोटोक्सिसीटी
प्रश्नावलीले अघिल्ला 3 हप्ताका समस्याहरूलाई मूल्याङ्कन गरे को थियो जसमा जलन, सामाजिक
सम्बन्ध-विच्छेद, घट्दो उत्प्रेरणा, वर्तमान स्मृति, एकाग्रचित्त, मानसिक स ुस्ति/भ्रम, निद्रामा गडबडी,
थकान, टाउको द ुख् ने बारम्बारता तथा गम्भीरता, यौनिक द ुष्क्रिया, अत्याधिक असंवदे नशीलता, र
घट्दो मानसिक तिक्ष्णता, a 0–10 Likert-type scale.
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4. लघ ु-मानसिक स्थिति जाँच ।
5.	दैनिक रिपोर्ट फाराम: तालिम-प्राप्त कर्मचारीहरूद्वारा हरे क दिनको उपचारको बेला रे कर्ड गरिएका
ँ
महत्वपूर्ण संकेतहरू/घटनाहरूको संरचित सारांश हो, जसमा अवाञ्छनीय असरहरू (उपचारसग
सम्बन्धित होस् वा नहोस्) पर्दछन् ।
स ुरक्षित मूल्याङ्कनका लागि, प्रोटोकलका कु नैपनि प्रतिकूल घटनाहरू वा अवरोधहरूलाई दैनिक रिपोर्ट
फाराममा देखाइन्छन् र मेडिकल निर्देशकद्वारा मूल्याङ्कन गरिन्छन् ।

परिणामहरू

उपचार अवधि तथा समापदन दरहरू
औसत 44.6 वर्ष उमेरका, कूलमध्ये 66 प ुरूष र 3 महिलालाई क्रमश 92.8% समापन दर सहित नामङ्कित
गरिएका थिए भने; 5 प ुरूषहरूले उपचार प ुरा गरे का थिएनन् । उपचार पूरा गरे का 64 बिरामीहरूका
लागि औसत उपचार अवधि 33 दिन थियो ।

भर्ना मूल्याङ्कनमा रे कर्ड राखिएका 50% भन्दा बढी अधिकारीहरूमा लक्षणहरू देखिएका थिए जसमा थकान:
96%, अनिन्द्रा: 91%, टाउको द ुख्:ने 90%, निराशा: 81%, व्यक्तित्व परिवर्तन: 78%, हात र/वा
खुट्टामा संवदे नहीनता: 77%, होस हराउने: 77%, एलर्जीको इतिहास: 75%, कमजोर एकाग्रता: 75%,
ढाड द ुख् ने: 71%, जोर्नी द ुख् ने: 71%, काम गर्दा सासफेर्न गारह् ो हुन:े 70%, छाला चिलाउने: 68%,
उत्कण्ठा/उदासीपन: 65%, पेटमा ग्याँस/द ुखाइ: 65%, साइनसाइटिस/रक्तसञ्चय: 55%, र घाँटी द ुख् ने:
52% रहेका थिए ।
भर्नामा असामान्य कु रा पत्ता लागेका अधिकारीहरूको प्रतिशत: पत्ता लागेका असामन्य कु राहरूमा उच्च
ँ ्न” मा
रक्त बोसो: 58%, उच्च कलेजो कार्य परीक्षणहरू: 41%, पोजेटिभ रोम्बरगिज्म (“मिलाएर हिड
नहेरिकन सन्तुलन कायम राख्न असक्षम हुन ु): 35%, उच्च-रक्तचाप: 28%, उच्च रक्त ग्लुकोज: 19%,
न्यून रक्त टेस्टोस्टेरोन: 17%, र न्यून ब्लड थाइराइड: 17% समावेश थिए ।

आहार नियम स ुरक्षा
असहजताहरू वा अन्य “प्रतिकूल घटना” (ज ुन वाक्यांशको अर्थ भावनात्मक वा रोग-जस्ता लक्षणहरू भन्ने हुन्छ)
्
ले कार्यक्रम सञ्चालनमा खासै बाधा प ुरयाएको
थिएन । उदाहरणका लागि हरे क सहभागीले नियासिनद्वारा
सामान्यतया हुन े अस्थायी धब्बा देखिने वा चिलाउने जस्ता समस्याको अन ुभव गरे का थिए तर यसले कार्यक्रम
्
सञ्चालन गर्न तथा पूरा गर्न कु नै बाधा प ुरयाएको
थिएन । तालिका 2 ले थुप्रै सहभागीहरूले उदासी महश ुस
हुन,े क्षणिक खोकी लाग्ने, थकान लाग्ने आदि जस्ता अस्थायी प्रभावहरू महश ुस गरे का थिए । यी सबै

पृष्4

NEP Utah Meth Cops Detox Study.indd 4

APPROVED

10/22/2015 10:19:50 PM

अस्थायी थिए र कु नै मेडिकल परामर्शको आवश्यकता परे न । अनिन्द्राले कहिलेकाही ँ कार्यक्रम वितरणलाई
परिवर्तन गरे को थियो । पूर्णतया निदाउन नसकेको भोलीपल्ट कार्यक्रम न्यून मात्रामा वितरण गरिएको
थियो । द ुईजना अधिकारीहरूलाई बाथरोग भएको थियो, तीमध्ये एउटाले कार्यक्रम नै छोडेका थिए ।

RAND SF-36 स्कोरहरू:

ँ सम्बन्धित जीवनको ग ुणस्तरमा परिवर्तन
स्वास्थ्यसग
रे खाचित्र 2 ले आहार नियम पूरा गरे का अधिकारहरूका लागि RAND विधि प्रयोग गरी गणना गरिएको
ँ त ुलना गरिएका औसत पूर्व- तथा पश्च-उपचार SF-36 स्कोरहरूलाई ग्राफिक
यूएस् जनसंख्या मान्यताहरूसग
ँ छ ।
शैलीमा देखाउद
अधिकारीका पूर्व-उपचार स्वास्थ्यसगँ सम्बन्धित जीवनको ग ुणस्तरका औसत मानहरू शारीरिक स्वास्थ्यका
कारण कार्यमा आएका सीमाहरू र भावनात्मक समस्याहरूको कारण कार्यमा आएका सीमाहरू बाहेकका सबै
नौवटा उप-स्के लहरू RAND जनसंख्या मानदण्डहरू भन्दा उल्लेखनीय रूपमा कम थिए । अधिकारीहरूका
पश्च- उपचार स्कोरहरूले पूर्व-उपचार स्कोरहरूको त ुलनामा तथ्याङ्किय रूपमा महत्वपूर्ण स ुधारहरू देखाएका
थिए । RAND जनसंख्या मानदण्डहरूको त ुलनामा सबै उप-स्के लहरूका लागि कर्मचारीहरूका पश्च-उपचारका
स्कोरहरूमा महत्वपूर्ण रूपमा स ुधार पनि आएको थिए ।

लक्षणहरूको गम्भीरता र कमजोर स्वास्थ्य दिनहरू
औसत पूर्व-तथा पश्च-उपचार लक्षण गम्भीरता स्कोरहरूलाई रे खाचित्र 3 मा देखाइएको छ र पूर्व-उपचारको
त ुलनामा यिनीहरूमा उल्लेखनीय रूपमा कमी आएको छ ।
बिरामीहरूद्वारा रिपोर्ट गरिएका रिपोर्टहरू:
(A) 9.3 दिनको कमजोर शारीरिक स्वास्थ्य पूर्व-उपचार, समापन सम्ममा 1.8 दिनमा स ुधार;
(B) 6.3 दिनको कमजोर मानसिक स्वास्थ्य पूर्व-उपचार समापन सम्ममा 1.4 दिनमा;
(C) 4.3 दिनको कमजोर स्वास्थ्यका कारण सीमित गतिविधिहरू पूर्व-उपचारको त ुलनामा समापन
समयसम्म 0.2 दिनमा; र
(D) 2.0 बिरामी दिन पूर्व-उपचारको त ुलनामा समापन समयसम्म 0.3 दिनमा ।
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निद्राका शैलीहरू
उपचार पूर्व सहभागीहरू एक रातमा औसत 5.8 घण्टा निदाउने गर्दथे, ज ुन समापनसम्म आइप ुग्दा 7.6
घण्टामा स ुधार भएको थियो ।

न्यूरोटोक्सिसीटी स्कोरहरू
यो प्रश्नावली अधिकारी #20 अगाडी वितरित गरिएको थियो । अप ुर्ण डाटा बाहेक, पूर्व- तथा पश्च- उपचार
प्रतिक्रियाहरूका 38 जोडाहरू मिलेका थिए (84.4% प्रतिक्रिया दर) । औसत पूर्व-उपचार न्यूरोटोक्सिसीटी
स्कोर 65.5 थियो, जबकी पश्च-उपचारको औसत स्कोर 14.6 थियो ।

लघ ु-मानसिक स्थिति मूल्याङ्कन
30-बिन्दुको स्के लमा, 25 भन्दा तलका स्कोरहरूले उल्लेख्य संज्ञानात्मक द ुष्क्रियालाई इंगित गर्दछन् ।
औसत पूर्व- तथा पश्च- उपचार स्कोरहरू त ुलनामा कु नै औसत दर्जाको परिवर्तन पत्ता लागेको थिएन।

छलफल
प्रहरी अधिकारीहरूलाई सामन्यतया स ुदृढ शारीरिक योग्यताहरू र भावनात्मक स्थिरताको आवश्यकता
पर्दछ। काम चयन गर्ने मापदण्डको त ुलनामा, यो परियोजनामा उपचार गरिएका अधिकारीहरूमा रासायनिक
ँ मिल्दा दीर ्घकालीन द ुर्बल बनाउने खलाका लक्षणहरू थिए ।
सम्पर्क सग
69 जना व्यक्तिहरूको यो सानो समूहमा, 17% बिरामीहरूको 2 उप-समूहमा थाइराइड र/ वा कम
टेस्टोस्टेरोनको स्थिति देखिन ु अचम्मलाग्दो छ। संय ुक्त राज्य अमेरिकामा हाइपोथायरोयडिज्मको प्रसार
लगभग 5% छ। पहिले देखि रहेको थाइराड असन्तुलनले अधिकारीहरूमा दीर ्घकालीन रोग लाग्ने सम्भावना
बढी हुन्छ, तर वातावरणीय रसायनहरू र न्यून थाइरोइड फंक्शन बीचको कारणीय सम्बन्धलाई विचार गर्दा,
ँ सम्बन्धित प्रत्यक्ष सम्पर्क हरूको कारणले हुन सक्ने देखिन्छ ।
न्यू थाइराइडको स्थिति मेथाम्फेटामाइनसग
साथै असामान्य मानिएको दीर ्घकाली बिरामी स्वास्थ्य मध्येको साधारण लक्षण थियो। 75% भन्दा बढी
अधिकारीहरूले सबै निम्न नौ लक्षणहरू रिपोर्ट गरे का थिएः थकान, अनिद्रा, टाउको द ुख् ने, म ुटुमा जलन,
व्यक्तित्व परिवर्तन, हात र/वा खुट्टामा संवदे नहीनता, होस हराउने, एलर्जीका लक्षणहरूको पूर्व इतिहास, र
कमजोर एकाग्रता। यो लक्षण समूहले “आम सम्पर्क हरू” “आम लक्षणहरू” मा सक्रिय हुनसक्ने सम्भाव्यता
ँ । यो लक्षण ढाँचाले भविष्यमा अन ुसन्धानकर्ताहरू उपचार व्यवसायीहरूलाई मेथाम्फेटामाइन-सम्बन्धी
बढाउछ
जोखिमहरूलाई अझ् राम्ररी ब ुझ्न र वर्गीकरण गर्न सहयोग गर्न सक्छ । मेथाम्फेटामाइनको-सम्पर्कमा
आएका अधिकारहरूका “पूर्व-उपचार” SF-36 स्कोरहरूले थप पीडा, थप थकान, र सामान्य जनसंख्याभन्दा
उल्लेखनीय रूपमा अझ् खराब स्वास्थ्यको संकेतलाई इंगित गरे का थिए ।
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यो यस विषय-वस्तु भित्र थियो जहाँ हुब्बार्ड सौनामा-आधारित उपचार प्रोटोकल प्रयोग गरिएको थियो ।
रसायनिक सम्पर्क हरू र/वा प्रद ुषणका कारण दीरक
्घ ालीन लक्षणहरू देखिएको छन् बेलामा, बहुपक्षीय
“विषहरण कार्यक्रम” एउटा उपय ुक्त दृष्टिकोण बनेको थियो ।
हामीलाई थाहा भएसम्म, यो पहिलो पल्ट गरिएको सौनामा-आधारित“विषहरण कार्यक्र म” लाई
मेथाम्फेटामाइनको सम्पर्कमा आएका प्रहरी अधिकारीहरूमा मूल्याङ्कन गरिएको थियो । अधिकांशले
न्यूनतम असहजता वा अस ुविधामा आहार-नियम प ुरा गरे का थिए, जसले आफ्ना लक्षणहरूमा उल्लेखनीय
रूपमा कमी आएको र पर्याप्त मात्रमा स्वास्थ्य र जीवनको ग ुणस्तरमा स ुधार आएको पाएका थिए ।
ँ भने यस कार्यक्रमले कु नैपनि ठाउक
ँ ा यसरी नै सम्पर्कमा आएका प्रहरी
यसले के कु रा सिकाउछ

अधिकारीहरूलाफ मद्दत प ुर ्याउन सक्छ ।

तालिका 2 । आहार स ुरक्षा: सौना प्रोटोकलको बेलामा प्रतिकु ल घटनाहरूको अन ुभव भएको
n = 69 बिरामीहरू (विभिन्न घटनाहरूको अन ुभव गर्न सक्ने बिरामीहरू)

घटनाको अन ुभव
गर्नेको संख्या

घटनाको
कारण दिनहरू
छु टाउनेको संख्या

घटनाको कारण
मेडिकल परामर्श
अन ुरोध गर्नेको
संख्या

घटनाको कारण
कार्यक्रम बन्द
गर्नेको संख्या

नियासिन धब्बा, छाला चिलाउने

69

0

0

0

भावनात्मक, क्रोधपूर्ण, हताश

18

0

0

0

खोकी, कङगेसन, सोर थ्रोट

13

0

0

0

फ्लु-जस्ता लक्षणहरू, ज्वरो होइन

11

0

0

0

हल्का ज्वरो सहित फ्लू-जस्ता लक्षणहरू

2

0

0

0

टाउको द ुख् ने

6

0

0

0

अनिन्द्रा, भड्किला सपनाहरू

15

12a

0

1b

थकावट

14

0

0

0

पेटमा ऐठनहरू,
वाकवाकी, झाडापखाला
ं

8

3

0

0

शरीर द ुख् ने

5

2

0

0

बाथरोग

2c

2

1

1

कार्य वा अन्य कार्यतालिकामा मतभिन्नता

5

4

0

3d

प्रति प्रोटोकल, 6.5 घण्टा भन्दा कममा आफ्नो निद्रा पूरा गर्ने बिरामीहरूका लागि अर्को दिन व्यायाम 10 मिनेटमा र 10
मिनेटका सौना सत्रहरूलाई 4 मिनेटमा छोट्याइएको थियो, हरे क सत्रलाई 10-मिनेटको विश्रामले छु ट्याइएको थियो ।

a

यो बिरामीमा पर्याप्त स्वास्थ्य स ुधार आएको देखिएयो तर कार्यक्रम अवधिभर उसको निद्रा अपर्याप्त देखियो । सबै डाटा
विश्लेषणका उद्देश्यहरूका लागि उपचार अपूरो मानिएको थियो ।

b

c

द ुबै बिरामीहरूमा आहार नियम स ुरू गर्नुप ुर्व बाथरोगका संकेतहरू देखिएका थिए ।

d
द ुईवटा अधिकारीहरूका लागि उपचार समय एकदमै कम छु ट्याइएको थियो र उनीहरूले काममा फर्क न ुपर्ने थियो; तेस्रो व्यक्तिले
् र आहार नियमका मध्य भागतिरका 6 दिनहरू पनि छु टायो ।
कामसम्बन्धी कारणहरूमा बोलाइएको हुनाले बन्द नै गरयो
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मस्कुलपस्केलेटन
p<0.001
ग्यास्टोइन्टेस्टाइनल
p<0.001
कोग्निटिभ
p<0.001
भावनात्मक
p<0.001
स्नायु-सम्बन्धी
p<0.001
मुकाउस मेन्बरेन्स
p<0.001
प्
र
तिरक्
ा प्बरणलाी
श्वासप्रश्वास षसम्
न्धी
p<0.001
p<0.001
मस्कुलपस्केलेटन
हृदय-सम्बन्धी
p<0.001
p<0.001
ग्यास्टोइन्टेस्टछाला
ाइनल
p<0.001
p<0.001

डेटोक्स पूर्व
डेटोक्स पश्चात

कोग्निटिभ
p<0.0010.00

1.00

2.00

3.00

4.00

स्वयम्-सूचित लक्षणको गम्भीरता

भावनात्मक
p<0.001

5.00

स्नायु-सम्बन्धी
p<0.001
मुकाउस मेन्बरेन्स
p<0.001
श्वासप्रश्वास सम्बन्धी
p<0.001
हृदय-सम्बन्धी
p<0.001
छाला
p<0.001
0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

स्वयम्-सूचित लक्षणको गम्भीरता

5.00

रे खाचित्र 3. विषहरण उपचार प ुर्व र पश्चात लक्षणको गम्भीरता । विषहरणद्वारा लक्षणको गम्भीरतामा न्यूनीकरण, n = 67. p
द ुई प ुच्छेमा आधारित मानहरूt जोडा नमूनाहरूको परीक्षण । उपचार छाड्नु अघि र छाडिसकेपछि मेथ कोप्स लक्षणको त ुलना ।
औसत स्कोरहरू p 0.001 मा जोडा मिलाइएका द ुई-भाग विद्यार्थी t परीक्षण प्रयोग गरिने सबै स्के लहरूका लागि अर्थपूर्ण थिए ।
नोट: यी डाटाहरूमा आहार नियम पूर्णतया प ुरा गर्ने 3 जना सहभागीहरू समावेश छन् ।
100
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50
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40

35.9

100
30
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20
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मध्यम SF-36 उपश्रेणी स्कोर (प्रतिशत)
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0
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50
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शारीरिक
भावनात्मक शक्ति/फ्याटिक भावनात्
मक
स्वास्थ्यको
समस्याहरूको
तन्दुरूसत
् ी
56.3
कारण
कारण
53.0
53.3
52.2
भुमिकामा
भूमिकामा
सीमाहरू
सीमाहरू

भर्नामा

40

70.8

70.4

65.8

शारीरिक
कार्य

78.4

65.4

सामाजिक
कार्य

पीडा

59.4

सामान्य
स्वास्थ्य

57.0

49.4

एक वर्षअघि
देखि 59.1
स्वास्थ्यमा
परिवर्तन
45.5

समापनमा

RAND मानक

35.9

रे खाचित्र 2. मेथ कोप्स RAND 36-विषयको छोटो फाराम स्वास्थ्य सर्वेक्षण (SF-36) स्वास्थ्य अवस्था विषहरण पूर्व तथा पश्चात ्
30
चिकित्सा, RAND जनसंख्या मान्यताहरूको त ुलनामा । n = 61. समापनको त ुलनामा उपचार भर्नाका औसतहरूले p 0.001 मा
जोडा मिलाइएका
20 द ुई-भाग विद्यार्थीt परीक्षण प्रयोग गरिने सबै उप-स्के लहरूका लागि अर्थपूर्ण थिए ।
10
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